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مالذات شهر عسل بنيت في أقاصي
السكينة فضاء لرومانسية تأنسها األفئدة.
تانيا ناجيا Tania Najia
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وتسألك الحبيبة عن بالد بعيدة تصلح لقصيدة حب وأكثر ،عن أرض
تشرد مواسمها عن دورة الفصول فيتفتح زهر البساتين فاكهة من
شعر ،وتمطر السماء ترانيم عشق تغفو في العشب األخضر مرة ،وتحتمي
بكروم العنب مرات .وتسألك عن مدن يولد الوصال في أزقتها أو فوق
شطآنها روحا جديدة ،فيصير العالم صغيرا صغيرا يتمدد بين أول شطر
وقافية ،بين حروف قصيد يسبق حقائب السفر إلى مالذات شيدت قبل
ّ
وتشكلت واحات فردوسية ترجع أصداء مواويل
الفضاء الرحب وبعده
العشق .ففي الجزر القصية ،سترجع طف ً
ال تعدو فوق ذهب الرمل في أثر
وشاح استدرجته نسائم البحر فارتحل عن كتفي أميرة النساء ،تطارد ألوانه
وضحكاتها ترتبها في مركب بحري حكاية فرح ووعودا تشهد عليها
شمس المغيب ..في ريف توسكانا تحتميان في دفء حقوله العابقة برائحة
السرو .هناك حيث ستنقش ألجل المليحة حروف الهوى على جناحي طائر
يشدو في بالد الشمس ،وستخبئ لها حلو الكالم في رائحة خبز الصباح.
في صحراء دبي أو تنزانيا ،ستسهر نجوم تطرب لحديث عاشقين فيما قمر
يغافل الليل إلى حلكة شعر غجري يتوسده الفؤاد .إن نادى فجر في أعالي
سريالنكا أو عند ضفاف بحيرات من فيروز منسي في جوف غابات كندا أو
كاليفورنيا ،فسيظل في موقد الكوخ الخشبي حطب يتثاءب بعد طول
سهر وحبيبة تتذوق ابتسامتها الصباحية في قطعة ّ
سكر أذابتها في
قهوتك فصار البن محمال ببشائر يوم ينصبك شاعرا تسافر أبجديته فوق
قطن الغمام لتهمس للمليحة أن كل بقاع األرض جميلة لكنك ستظل تؤثر
السفر إلى بحر من فيروز عينيها ،وستظل تغفو في تضاريس وطن عمرته
ألجلك في دفء كفها.
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أمريكا الالتينية والكاريبي

اإلكوادور
بيكايا لودج

Pikaia Lodge Galapagos

ال يقت�صر متيز هذا الفندق اجلبلي على هيكله الفوالذي �أو ما يجتمع
على امتداد غرفه الأربع ع�شرة من �أمارات فخامة يف الت�صميم
والت�أثيث و�سبل رفاهية ترقى مبفهوم العي�ش يف جزر غالباغو�س.
فالفندق الذي ي�شغل موق ًعا فريدً ا فوق فوهة بركان خامد يف �أعايل
جزيرة �سانتا كروز ،هناك حيث �سخت الطبيعة على املكان بغابات
مطرية يجتاحها ال�ضباب �أو ب�أفق بحر يرنو �إىل عزلة �شاطئ زهري،
يوفر ملريديه فر�صة الختبار روائع ال�سياحة البيئية يف اجلزر املجاورة
على منت يخت فاره بطول  30مرتًا ي�ضم ثماين مق�صورات للنوم و�صالة
للع�شاء و�شرفة للحمامات ال�شم�سية.
+593 4371 1670
www.pikaialodgegalapagos.com
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